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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

16.11.2016 A8-0317/11 

Muudatusettepanek  11 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. märgib murelikult, et radikaalsete 

islamiorganisatsioonide ja üksikisikute 

terror on Euroopa enneolematus ulatuses 

sihikule võtnud, mis seab surve all 

euroopaliku eluviisi; rõhutab, et seetõttu 

on muutunud ülitähtsaks üksikisiku 

julgeolek, mis vähendab traditsioonilist 

eristust selle välis- ja sisemõõtme vahel; 

4. võtab murelikult teadmiseks radikaalsete 

islamiorganisatsioonide ja üksikisikute 

terrori; rõhutab, et seetõttu on muutunud 

ülitähtsaks üksikisiku julgeolek, mis 

vähendab teataval määral traditsioonilist 

eristust selle välis- ja sisemõõtme vahel; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Muudatusettepanek  12 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. on kindlal veendumusel, et seetõttu 

tuleb ÜJKPd põhjalikult ja suures 

ulatuses muuta, et võimaldada ELil ja 

tema liikmesriikidel anda otsustav panus 

liidu julgeolekusse, rahvusvaheliste 

kriiside ohjamisse ja ELi strateegilise 

autonoomia kindlustamisse; tuletab 

meelde, et ükski riik ei saa praegusi 

julgeolekuprobleeme üksi lahendada; 

10. on kindlal veendumusel, et seetõttu on 

vaja tõhusamalt toimivat ÜJKPd, et 

võimaldada ELil ja tema liikmesriikidel 

anda otsustav panus liidu julgeolekusse ja 

rahvusvaheliste kriiside ohjamisse; tuletab 

meelde, et ükski riik ei saa praegusi 

julgeolekuprobleeme üksi lahendada; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Muudatusettepanek  13 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. kutsub välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 

komisjoni asepresidenti ning liikmesriike 

üles kasutama ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) osas ära Lissaboni 

lepingu potentsiaali; taunib asjaolu, et 

liikmesriigid on siiani vaatamata 

paljudele julgeoleku, rahu ja stabiilsusega 

seotud probleemidele rakendanud vaid 

mõne ÜJKPd käsitleva Lissaboni lepingu 

sätte; taunib samuti asjaolu, et 

varasemaid otsuseid on rakendatud 

ebapiisaval tasemel ning nende praktiline 

mõju on olnud väga väike; nõuab 

tungivalt, et välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident ning liikmesriigid 

muudaksid ÜJKP tulemuslikumaks, 

läbipaistvamaks, operatiivsemaks ja 

proaktiivsemaks, hakates rakendama 

nimetatud valdkonnas alates 2010. aastast 

vastu võetud hulgalisi otsuseid; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Muudatusettepanek  14 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 b. rõhutab, et ÜJKP eesmärk on 

rakendada Lissaboni lepingu eesmärgid, 

nagu on sätestatud ELi lepingu artiklis 

21; peab vastuvõetamatuks ettepanekut 

kasutada ÜVJP ja ÜJKP meetmeid ELi 

territooriumil või merepiiridel ning 

tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 42 

lõikes 1 sätestatakse, et liit võib kasutada 

ÜJKP missioone ja operatsioone 

väljaspool liitu rahutagamise, konfliktide 

ennetamise ja rahvusvahelise julgeoleku 

tugevdamise eesmärgil kooskõlas ÜRO 

põhikirja põhimõtetega; tuletab ühtlasi 

meelde, et ELi lepingu artikli 43 lõikes 1 

on toodud väljaspool liitu toimuvate 

võimalike ELi sõjaliste operatsioonide 

ammendav loetelu ning nõuab tungivalt, 

et välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoni asepresident ning 

liikmesriigid järgiksid Lissaboni lepingu 

sätteid ÜJKP operatsioonide ulatuse osas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Muudatusettepanek  15 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. rõhutab, et alalise struktureeritud 

koostöö loomine (Euroopa Liidu lepingu 

artikli 42 lõige 6) teeb võimalikuks 

enesekaitse või alalise enesekaitse 

struktuuri arendamise, mis tugevdaks 

kriisiohjamisoperatsioone; 

12. rõhutab, et alalise struktureeritud 

koostöö loomine (Euroopa Liidu lepingu 

artikli 42 lõige 6) teeb võimalikuks alalise 

struktuuri arendamise, mis tugevdaks 

kriisiohjamisoperatsioone; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Muudatusettepanek  16 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. rõhutab, et kuna Euroopa 

julgeolekuolukord ei ole enam täielikult 

tema kontrolli all ja Euroopa ei saa enam 

valida tegutsemiseks aega ja kohta, peaks 

EL suutma sekkuda ÜJKP missioonide ja 

operatsioonide ning muude asjakohaste 

vahendite kaudu, kaasa arvatud 

kriisiennetamise ja kriiside lahendamisega 

kogu kriisiohjamise spektri ulatuses, 

hõlmates sel viisil konfliktitsükli kõik 

etapid, ja osalema täiel määral Euroopa 

turvalisuse säilitamises ning kogu 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 

ala ühise julgeoleku ja kaitse tagamises; 

soovitab Euroopa Ülemkogul alustada 

ÜJKP arendamist ühiseks kaitseks, nagu 

on sätestatud ELi lepingu artikli 42 lõikes 

2; on arvamusel, et üks ÜJKP 

tähtsamatest eesmärkidest peaks olema 

ELi vastupanuvõime tugevdamine; 

13. rõhutab, et EL peaks ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide ning muude 

asjakohaste vahenditega, kaasa arvatud 

kriisiennetamise ja kriiside lahendamisega 

suutma sekkuda kogu kriisiohjamise 

spektri ulatuses, hõlmates sel viisil 

konfliktitsükli kõik etapid;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Muudatusettepanek  17 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. väljendab heameelt ÜJKP tulevase 

tegevuskava üle, mida esitleb liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoni asepresident ning mis 

sisaldab konkreetset ajakava ja 

konkreetseid samme; on veendunud, et see 

tegevuskava peaks täiendama Euroopa 

kaitsealast tegevuskava; rõhutab vajadust 

tugevdada ÜJKP sõjalist komponenti; 

soovitab tungivalt liikmesriikidel 

koordineerida julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonna investeeringuid, samuti 

suurendada rahalist toetust 

kaitsevaldkonna teadusuuringutele ELi 

tasandil; 

14. väljendab heameelt ÜJKP tulevase 

tegevuskava üle, mida esitleb liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoni asepresident ning mis 

sisaldab konkreetset ajakava ja 

konkreetseid samme; on veendunud, et see 

tegevuskava peaks täiendama Euroopa 

kaitsealast tegevuskava; rõhutab vajadust 

tugevdada ÜJKP sõjalist komponenti; 

soovitab tungivalt liikmesriikidel 

koordineerida julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonna investeeringuid; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Muudatusettepanek  18 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. rõhutab samuti, et ÜJKP aluse peaksid 

moodustama kindel kollektiivkaitse 

põhimõte ja tõhus rahastamine ning et seda 

tuleks ellu viia kooskõlastatult julgeoleku- 

ja kaitsevaldkonna rahvusvaheliste 

institutsioonidega ja täielikus vastastikuses 

täiendavuses NATOga; on arvamusel, et 

EL peaks ergutama liikmesriike täitma 

NATO võimekuse eesmärki, st kulutada 

kaitsele vähemalt 2 % SKPst, nagu 

kinnitati Walesi ja Varssavi 

tippkohtumistel; 

15. rõhutab samuti, et ÜJKP aluse peaks 

moodustama tõhus rahastamine ning et 

seda tuleks ellu viia kooskõlastatult 

julgeoleku- ja kaitsevaldkonna 

rahvusvaheliste institutsioonidega ja 

täielikus vastastikuses täiendavuses 

NATOga;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Muudatusettepanek  19 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. toonitab, kui tähtis on ÜJKP tsiviil- ja 

sõjaliste missioonide ja operatsioonide 

jaoks luua alaline ELi peastaap, mille 

integreeritud operatiivpersonal toetaks 

kogu planeerimistsüklit alates esialgsest 

poliitilisest ideest kuni detailsete 

plaanideni; rõhutab, et see ei kordaks 

NATO struktuuri, vaid oleks vajalik 

institutsiooniline korraldus ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide plaanimise 

ja läbiviimise tugevdamiseks; 

23. kiidab heaks ettepaneku muuta 

praegused ajutised struktuurid 

tagasihoidliku suurusega alaliseks 

sõjaliste operatsioonide plaanimise ja 

juhtimise teenistuseks sarnaselt ELi 

tasandil juba olemasolevale 

tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise 

teenistusele; nõuab tungivalt, et 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoni asepresident ning 

liikmesriigid ei looks ühiseid tsiviil-

militaarseid plaanimise ja juhtimise 

struktuure, kuna ÜJKP sõjalistel ning 

tsiviilmissioonidel ja -operatsioonidel on 

väga erinevad struktuurid, personal ja 

eesmärgid; tuletab meelde, et suurema 

osa ÜJKP tsiviilmissioonide puhul on 

tegu õigusriigi põhimõtete alase koolituse, 

abistamise ja nõustamisega, mida 

rahastatakse ELi eelarvest ning millel on 

vähe ühist valitsustevahelise struktuuriga 

ÜJKP sõjaliste operatsioonidega, mille 

eesmärk on võidelda piraatide või 

inimeste ebaseaduslikult üle piiri 

toimetajate vastu või korraldada õppusi 

kolmandate riikide relvajõududele; nõuab 

tungivalt, et välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident ning komisjon 

säilitaksid ÜJKP tsiviilmissioonide eripära 

ning hoiduksid ühiste tsiviil-militaarsete 
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struktuuride loomisest integreeritud 

tsiviil-militaarse strateegilise plaanimise 

struktuuride raames; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Muudatusettepanek  20 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. võtab sellega seoses teadmiseks ELi 

üldise välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia niisuguste poliitiliste sihtide 

taseme, mis puudutavad integreeritud 

lähenemist konfliktidele ja kriisidele seoses 

liidu osalemisega kõigis konfliktitsüklite 

etappides ennetamise, lahendamise ja 

stabiliseerimise kaudu, ning samuti võtab 

teadmiseks võetud kohustuse vältida 

tegevuse enneaegset lõpetamist; on 

arvamusel, et EL peaks sidusalt toetama 

liikmesriike, kes osalevad isehakanud 

Islamiriigi vastases koalitsioonis, luues 

ÜJKP koolitusele suunatud operatsiooni 

Iraagis; 

26. võtab sellega seoses teadmiseks ELi 

üldise välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia niisuguste poliitiliste sihtide 

taseme, mis puudutavad integreeritud 

lähenemist konfliktidele ja kriisidele seoses 

liidu osalemisega kõigis konfliktitsüklite 

etappides ennetamise, lahendamise ja 

stabiliseerimise kaudu, ning samuti võtab 

teadmiseks võetud kohustuse vältida 

tegevuse enneaegset lõpetamist;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Muudatusettepanek  21 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  26 a. tuletab meelde, et ELi üldises 

strateegias nõutakse investeerimist 

konfliktide ennetamisse, kuid tegelikkuses 

on nii komisjon kui ka nõukogu teinud 

ettepaneku kärpida 2017. aasta eelarves 

ulatuslikult ELi ainsa konfliktide 

ennetamise vahendile (stabiilsuse ja rahu 

edendamise rahastamisvahend) mõeldud 

summasid; rõhutab vajadust 

mitmekordistada jõupingutusi konfliktide 

ennetamise, vahendamise ja lepitamise 

valdkonnas, arvestades arvukaid 

julgeolekuprobleeme Euroopa naabruses 

ja kaugemal; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Muudatusettepanek  22 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. rõhutab, et kõigis nõukogu otsustes 

tulevaste missioonide ja operatsioonide 

kohta tuleks prioriteediks pidada 

tegelemist ELi julgeolekut otseselt või 

selliste partnerite ja piirkondade 

julgeolekut mõjutavate konfliktidega, kus 

EL tagab julgeolekut; leiab, et 

konfliktidega tegelemise otsus peaks 

põhinema ühisanalüüsil, strateegilise 

keskkonna mõistmisel ja liikmesriikide 

jagatud strateegilistel huvidel, ja võttes 

arvesse muude liitlaste ja 

organisatsioonide, näiteks ÜRO ja NATO 

tegevust; leiab, et ÜJKP võimete 

tugevdamise missioonid tuleb siduda 

julgeolekusektori reformiga ja komisjonis 

tehtava õigusriigialase tööga; 

28. leiab, et konfliktidega tegelemise otsus 

peaks põhinema ühisanalüüsil ja 

strateegilise keskkonna mõistmisel, ja 

võttes arvesse muude liitlaste ja 

organisatsioonide, näiteks ÜRO ja NATO 

tegevust; leiab, et ÜJKP võimete 

tugevdamise missioonid tuleb siduda 

julgeolekusektori reformiga ja komisjonis 

tehtava õigusriigialase tööga; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Muudatusettepanek  23 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. peab kiiduväärseks komisjoni 

ettepanekut muuta määrust (EL) 

nr 230/2014 (millega luuakse stabiilsuse ja 

rahu edendamise rahastamisvahend), et 

kasutada liidu abi ka partnerriikide 

sõjaliste üksuste varustamiseks, mida ta 

peab hädavajalikuks panuseks nende 

vastupidavusse ning mis vähendab 

võimalust, et need riigid muutuksid jälle 

konfliktide objektiks ja Euroopa Liidu 

vastase vaenutegevuse keskmeks; 

rõhutab, et seda tuleks teha erakorralistel 

asjaoludel, mis on sätestatud eelnimetatud 

ettepaneku (muuta määrust (EL) 

nr 230/2014) artiklis 3 a, et aidata kaasa 

jätkusuutlikule arengule, heale 

valitsemistavale ja õigusriigi 

põhimõtetele; ergutab sellega seoses 

Euroopa välisteenistust ja komisjoni 

kiirendama julgeoleku ja arengu 

toetamist suutlikkuse suurendamise 

kaudu käsitleva algatuse elluviimist, et 

parandada ÜJKP missioonide 

tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust; 

29. lükkab tagasi komisjoni 5. juuli 2016. 

aasta seadusandliku ettepaneku 

relvajõudude võimekuse suurendamiseks 
stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahendi abil; väljendab toetust 

komisjoni, nõukogu ja parlamendi 

õigusteenistuste sellekohastele 

arvamustele; soovitab tungivalt valida 

selline mehhanism nagu ATHENA, mis ei 

nõrgenda ega õõnesta ELi õigussüsteemi, 

eelarvet ega Euroopa Kohtu asjaomaseid 

kohtuotsuseid; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Muudatusettepanek  24 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. toonitab vajadust teha kindlaks muud 

rahastamisvahendid partnerite julgeoleku- 

ja kaitsevaldkonna võimete tugevdamiseks; 

palub Euroopa välisteenistusel ja 

komisjonil tagada täielik sidusus ja 

koordineerimine, et saavutada parimad 

tulemused ning vältida kattuvust kohapeal; 

30. toonitab vajadust teha kindlaks muud 

vahendid partnerite julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonna võimete tugevdamiseks; 

palub Euroopa välisteenistusel tagada 

täielik sidusus ja koordineerimine, et 

saavutada parimad tulemused ning vältida 

kattuvust kohapeal; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  25 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 

2016/2067(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. märgib sellega seoses, et Petersbergis 

määratletud ülesanded tuleks läbi vaadata 

ning lahingugruppidest peaks võimalikult 

kiiresti saama kasutusvalmis sõjaline 

vahend tänu suuremale modulaarsusele ja 

funktsionaalsemale rahastamisele; märgib, 

et konstruktiivse suhtumise puudumine 

liikmesriikide seas on jätkuvalt 

lahingugruppide kasutamist takistav 

poliitiline ja operatiivne tegur; nõuab 

tungivalt, et nõukogu algataks sõjaliste 

operatsioonide algetapi kiireloomuliseks 

rahastamiseks käivitusfondi loomise 

(vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 41 

lõikele 3); 

31. märgib, et lahingugruppidest peaks 

võimalikult kiiresti saama kasutusvalmis 

sõjaline vahend tänu suuremale 

modulaarsusele ja funktsionaalsemale 

rahastamisele; märgib, et konstruktiivse 

suhtumise puudumine liikmesriikide seas 

on jätkuvalt lahingugruppide kasutamist 

takistav poliitiline ja operatiivne tegur; 

nõuab tungivalt, et nõukogu algataks 

sõjaliste operatsioonide algetapi 

kiireloomuliseks rahastamiseks 

käivitusfondi loomise (vastavalt Euroopa 

Liidu lepingu artikli 41 lõikele 3); 
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Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. tuletab meelde, et NATO-l ja ELil on 

samad strateegilised huvid ning samad 

probleemid ida- ja lõunasuunal; juhib 

tähelepanu artikli 42 lõike 7 vastastikuse 

kaitse klausli tähtsusele ELi 

liikmesriikidele, olenemata NATOsse 

kuulumisest; märgib, et EL peaks suutma 

oma vahendeid kasutades samas ulatuses 

kaitsta ka neid ELi liikmeid, kes ei kuulu 

NATOsse; võtab teadmiseks ELi üldise 

välis- ja julgeolekupoliitika strateegia 

eesmärgi tagada asjakohasel tasemel ELi 

strateegiline autonoomia ning rõhutab, et 

need kaks organisatsiooni peavad oma 

vahendeid vastastikku täiendama; leiab, et 

ELi strateegiline autonoomia peaks 

suurendama Euroopa suutlikkust edendada 

julgeolekut liidu piires ja väljaspool ning 

tugevdama partnerlust NATOga ja Atlandi-

üleseid suhteid; 

33. tuletab meelde, et NATO-l ja ELil on 

samad probleemid ida- ja lõunasuunal; 

rõhutab, et need kaks organisatsiooni 

peavad oma vahendeid vastastikku 

täiendama; leiab, et EL peaks suurendama 

oma suutlikkust edendada julgeolekut liidu 

piires ja väljaspool ning tugevdama 

partnerlust NATOga ja Atlandi-üleseid 

suhteid; 

Or. en 
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Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. on arvamusel, et ELi ja NATO tihedat 

ja tulemuslikku koostööd toetab nende 

missioonide ja seetõttu ka nende vahendite 

varude täiendavus ja kokkusobivus; 

rõhutab, et kahe organisatsiooni suhetes 

tuleks edaspidigi keskenduda koostööle, 

mitte konkureerimisele; on arvamusel, et 

EL peaks ergutama liikmesriike täitma 

NATO võimekuse eesmärki, st kulutama 

vähemalt 2 % SKPst kaitsele; 

34. on arvamusel, et ELi ja NATO tihedat 

ja tulemuslikku koostööd toetab nende 

missioonide ja seetõttu ka nende vahendite 

varude täiendavus ja kokkusobivus; 

rõhutab, et kahe organisatsiooni suhetes 

tuleks edaspidigi keskenduda koostööle, 

mitte konkureerimisele;  
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Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. rõhutab, et NATO-l on kõige paremad 

vahendid heidutus- ja kaitsetegevuseks 

ning organisatsioon on valmis rakendama 

kollektiivkaitset (Põhja-Atlandi lepingu 

artikkel V) iga oma liikme vastase 

agressiooni korral, samas kui ÜJKP raames 

on tähelepanu suunatud rahukaitsele, 

konfliktide ennetamisele ja rahvusvahelise 

julgeoleku tugevdamisele (ELi lepingu 

artikkel 42) ja ELil on lisaks vahendid, et 

tegeleda liikmesriikide sisejulgeolekuga 

seotud probleemidega, sealhulgas 

sabotaažiga, mida artikkel V ei hõlma; 

rõhutab, et Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 222 nn solidaarsusklausli 

eesmärk on tagada demokraatlike 

institutsioonide ja tsiviilelanikkonna kaitse 

terrorirünnaku korral; 

35. rõhutab, et NATO-l on kõige paremad 

vahendid heidutus- ja kaitsetegevuseks 

ning organisatsioon on valmis rakendama 

kollektiivkaitset (Põhja-Atlandi lepingu 

artikkel V) iga oma liikme vastase 

agressiooni korral, samas kui ÜJKP raames 

on tähelepanu suunatud rahukaitsele, 

konfliktide ennetamisele ja rahvusvahelise 

julgeoleku tugevdamisele (ELi lepingu 

artikkel 42); rõhutab, et Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 222 nn 

solidaarsusklausli eesmärk on tagada 

demokraatlike institutsioonide ja 

tsiviilelanikkonna kaitse terrorirünnaku 

korral; 
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Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. leiab, et tugevama kaitsetööstuse 

väljatöötamine tugevdaks ELi strateegilist 

sõltumatust ja tehnoloogilist iseseisvust; 

on veendunud, et ELi kui Euroopa 

naabruskonna julgeoleku tagaja rolli 

suurendamiseks on vaja asjakohast ja 

piisavat suutlikkust ning jätkusuutliku 

tarneahelaga konkurentsivõimelist, tõhusat 

ja läbipaistvat kaitsetööstust; märgib, et 

Euroopa kaitsesektorit iseloomustab 

killustatus ja dubleerimine, mis tuleb järk-

järgult kaotada, pakkudes kõigile riiklikele 

elementidele stiimuleid ja hüvesid ning 
võttes arvesse pikemaajalist perspektiivi 

luua integreeritud kaitseturg; 

38. leiab, et kaitsetööstuse väljatöötamine 

tugevdaks ELi tehnoloogilist iseseisvust; 

on veendunud, et EL vajab asjakohast ja 

piisavat suutlikkust ning jätkusuutliku 

tarneahelaga tõhusat ja läbipaistvat 

kaitsetööstust; märgib, et Euroopa 

kaitsesektorit iseloomustab killustatus ja 

dubleerimine, mis tuleb järk-järgult 

kaotada, võttes arvesse pikemaajalist 

perspektiivi luua integreeritud kaitseturg; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. märgib, et kõigil liikmesriikidel on 

peamiselt rahaliste piirangute tõttu raske 

hoida alal laiaulatuslikke ja täielikult 

kasutusvalmis kaitsevõimeid; nõuab 

seetõttu tihedama koostöö tegemist ja 

selgemaid valikuid selle suhtes, millist 

võimet tagada, et liikmesriigid saaksid 

keskenduda konkreetsetele valdkondadele; 

41. märgib, et kõigil liikmesriikidel on 

raske hoida alal laiaulatuslikke ja täielikult 

kasutusvalmis võimeid; nõuab seetõttu 

tihedama koostöö tegemist ja selgemaid 

valikuid selle suhtes, millist võimet tagada, 

et liikmesriigid saaksid keskenduda 

konkreetsetele valdkondadele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 41 a. tuletab meelde, et ELi 28 liikmesriiki 

on nii kaitsekulutuste kui ka 

relvaekspordi valdkonnas maailmas 

endiselt teisel kohal; on seisukohal, et iga-

aastased kaitsekulutused kokku summas 

ligikaudu 200 miljardit eurot on tohutu 

hulk maksumaksja raha; tuletab lisaks 

meelde, et arvukad hiljutised uuringud on 

näidanud, et peamine takistus tõelise 

Euroopa kaitseturu rajamisel ja 

kvaliteetse võimekuse kujundamisel on 

asjaolu, et 28 liikmesriigi seas kasutatakse 

paljudes liikmesriikides kaitse-eelarvet 

väga ebatõhusalt; rõhutab vajadust 

korraldada põhjalikult ümber suhted 

riikike kaitseasutuste ja kaitsetööstuse 

vahel, samuti vajadust võtta kasutusele 

ranged kvaliteedikriteeriumid 

hankeprojektide tulemuste jaoks ning 

tugevad ja ranged kriteeriumid 

läbipaistvuse, tõhususe, 

korruptsioonivastasuse ja 

siseturueeskirjade järgimise valdkonnas; 

rõhutab, et ELi kaitseturu rajamise 

protsess peab käima käsikäes palju 

rangema relvade ekspordikorra 

kohaldamisega ELi tasandil; on 

veendunud, et praegune suurematele 

kaitse-eelarvetele keskendumine toob 

kaasa üksnes maksumaksja raha 

täiendava raiskamise ega tugevda oluliselt 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. tuletab meelde, et Euroopa 

kaitsesektori tugev tehnoloogiline ja 

tööstuslik baas, mis hõlmab rajatisi VKEde 

jaoks, on üks ÜJKP peamine alus ning 

eeltingimus ühisturule, mis võimaldab ELil 

üles ehitada oma strateegilise 

sõltumatuse; 

43. tuletab meelde, et Euroopa 

kaitsesektori tugev tehnoloogiline ja 

tööstuslik baas, mis hõlmab rajatisi VKEde 

jaoks, on üks ÜJKP peamine alus ning 

eeltingimus ühisturule; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  44 a. taunib julgeolekuolukorra 

halvenemist ja relvakonfliktide, 

piirkondliku ebastabiilsuse, 

siserepressioonide, humanitaarõiguse ja 

inimõiguste rikkumiste levikut; nõuab 

tungivalt, et liikmesriigid muudaksid 

põhimõtteliselt oma 

relvaekspordipoliitikat ja kohaldaksid 

rangelt relvaeksporti käsitleva nõukogu 

ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP kõiki 

kaheksat kriteeriumi ning ülemaailmse 

relvakaubanduslepingu asjaomaseid 

sätteid; on seisukohal, et liikmesriikidel 

on õiguslik kohustus peatada viivitamatult 

eksport sihtkohta, kus on tõsine oht, et 

seda võidakse kasutada raskete 

inimõiguste rikkumiste või 

humanitaarõiguse rikkumiste 

toimepanemiseks või kus see aitaks kaasa 

siserepressioonidele või piirkondliku 

ebastabiilsuse tekitamisele või ohustaks 

liikmesriikide turvalisust või ülemaailmset 

rahu ja stabiilsust; 

Or. en 
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Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. tunneb muret kaitseuuringute 

rahastamise pideva vähenemise pärast 

liikmesriikides, mis ohustab tehnoloogilist 

ja tööstuslikku baasi ja seega ka Euroopa 

strateegilist sõltumatust; kutsub 

liikmesriike üles varustama oma relvajõude 

pigem Euroopa kaitsetööstuse kui selle 

konkurentide toodetega; 

45. tunneb muret kaitseuuringute 

rahastamise pideva vähenemise pärast 

liikmesriikides, mis ohustab tehnoloogilist 

ja tööstuslikku baasi; kutsub liikmesriike 

üles varustama oma relvajõude eeskätt 

Euroopa kaitsetööstuse toodetega; 

Or. en 
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Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. on veendunud, et EDA rolli 

tugevdamine suutlikkusega seotud 

programmide, projektide ja tegevuse 

koordineerimisel aitaks suurendada ÜJKP 

tõhusust; leiab, et EDAt tuleks täielikult 

toetada tema eesmärkide saavutamisel, 

sealhulgas toetada eelkõige tema 

tulevikuprioriteete ja -rolle seoses Euroopa 

kaitsealase tegevuskava (EDAP) ja 

Euroopa kaitseuuringute programmiga 

(EDRP); kutsub seetõttu liikmesriike üles 

selle agentuuri organisatsiooni, menetlusi 

ja tegevust läbi vaatama, et kasutada uusi 

võimalusi tihedamaks koostööks ja 

lõimumiseks; palub liikmesriikidel anda 

EDAle suuniseid võimearendusplaani 

läbivaatamise koordineerimiseks kooskõlas 

ELi üldise ja valdkondliku strateegiaga; 

46. on veendunud, et EDA rolli 

tugevdamine suutlikkusega seotud 

programmide, projektide ja tegevuse 

koordineerimisel aitaks suurendada ÜJKP 

tõhusust; leiab, et EDAt tuleks täielikult 

toetada tema eesmärkide saavutamisel, 

sealhulgas toetada eelkõige tema 

tulevikuprioriteete ja -rolle seoses Euroopa 

kaitsealase tegevuskavaga (EDAP); kutsub 

seetõttu liikmesriike üles selle agentuuri 

organisatsiooni, menetlusi ja tegevust läbi 

vaatama, et kasutada uusi võimalusi 

tihedamaks koostööks ja lõimumiseks; 

palub liikmesriikidel anda EDAle 

suuniseid võimearendusplaani 

läbivaatamise koordineerimiseks kooskõlas 

ELi üldise ja valdkondliku strateegiaga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. rõhutab, et küberjulgeolek on juba 

iseloomult poliitikavaldkond, kus koostöö 

ja lõimumine on otsustavalt tähtis, ja seda 

mitte üksnes ELi liikmesriikide, peamiste 

partnerite ja NATO vahel, vaid ka eri 

ühiskondlike toimijate vahel, sest tegemist 

ei ole ainuüksi sõjalise 

vastutusvaldkonnaga; nõuab selgemaid 

juhiseid selle kohta, kuidas ja millises 

kontekstis ELi kaitse- ja ründevõimet tuleb 

kasutada; tuletab meelde, et Euroopa 

Parlament on korduvalt nõudnud ELi 

kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi 

määruse põhjalikku läbivaatamist, et 

vältida tarkvara ja muude süsteemide, mida 

võidakse kasutada ELi digitaristu vastu 

ning inimõiguste rikkumiseks, langemist 

valedesse kätesse; kutsub ELi üles kaitsma 

rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas, 

kuid mitte ainult interneti haldamise 

foorumitel põhimõtet, et interneti 

põhitaristu peaks olema neutraalne ala, kus 

valitsustel on keelatud oma riiklikes 

huvides sekkuda; 

47. rõhutab, et küberjulgeolek on juba 

iseloomult poliitikavaldkond, kus koostöö 

ja lõimumine on otsustavalt tähtis, ja seda 

mitte üksnes ELi liikmesriikide, peamiste 

partnerite ja NATO vahel, vaid ka eri 

ühiskondlike toimijate vahel, sest tegemist 

ei ole ainuüksi sõjalise 

vastutusvaldkonnaga; nõuab selgemaid 

juhiseid selle kohta, kuidas ja millises 

kontekstis ELi võimet tuleb kasutada; 

tuletab meelde, et Euroopa Parlament on 

korduvalt nõudnud ELi kahesuguse 

kasutusega kaupade ekspordi määruse 

põhjalikku läbivaatamist, et vältida 

tarkvara ja muude süsteemide, mida 

võidakse kasutada ELi digitaristu vastu 

ning inimõiguste rikkumiseks, langemist 

valedesse kätesse; kutsub ELi üles kaitsma 

rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas, 

kuid mitte ainult interneti haldamise 

foorumitel põhimõtet, et interneti 

põhitaristu peaks olema neutraalne ala, kus 

valitsustel on keelatud oma riiklikes 

huvides sekkuda; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. toetab komisjoni kaitsega seotud 

algatusi, nagu kaitsealane tegevuskava ja 

kaitsetööstuspoliitika, mida tuleks alustada 

pärast ELi julgeolekut ja kaitset käsitleva 

valge raamatu esitlemist; toetab komisjoni 

suuremat osalemist kaitseküsimustes 

ulatuslike ja hästi fokuseeritud 

teadusuuringute, kavandamise ja 

rakendamise kaudu; peab tervitatavaks 

ÜJKPga seotud teadusuuringute alast 

ettevalmistavat tegevust ja palub piisavaid 

rahalisi vahendeid kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku ülejäänud ajaks; toetab 

ELi kaitseuuringute programmi 

väljatöötamist järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus (2021–2027); 

48. toetab komisjoni kaitsega seotud 

algatusi, nagu kaitsealane tegevuskava ja 

kaitsetööstuspoliitika, mida tuleks alustada 

pärast ELi julgeolekut ja kaitset käsitleva 

valge raamatu esitlemist; toetab komisjoni 

suuremat osalemist kaitseküsimustes 

kavandamise ja rakendamise kaudu;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. nõuab ELi õiguse reformimist, et 

Euroopa kaitsetööstus võiks saada 

samasugust riigiabi nagu USA 

kaitsetööstus; 

välja jäetud 

Or. en 

 


